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Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 45. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie
niektórych ustaw związanych z realizacją wydatków budżetowych.



(Początek posiedzenia o godzinie 20 minut 01)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Kazimierz Kleina)

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Otwieram posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
Przedmiotem naszego posiedzenia jest rozpatrzenie poprawek do ustawy około-

budżetowej, które zostały zgłoszone na posiedzeniu plenarnym przez pana senatora
Dobkowskiego i pana senatora Rulewskiego.

Przypominam koleżankom i kolegom senatorom, członkom komisji, że komisja
na swoim posiedzeniu przyjęła wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. Ten wnio-
sek jest zawarty w punkcie pierwszym rzymskim. W punkcie drugim znajdują się po-
prawki zaproponowane kolejno przez senatora Dobkowskiego, to jest poprawka pierw-
sza, senatora Rulewskiego – poprawka druga, następnie poprawki trzecia, czwarta,
piąta, szósta, siódma, ósma, dziewiąta i dziesiąta, także autorstwa pana senatora Dob-
kowskiego. Te poprawki, które…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Proszę bardzo, już przekazujemy, bo mamy tutaj dwie.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
O poprawkach senatora Dobkowskiego dyskutowaliśmy także wczoraj na po-

siedzeniu naszej komisji. One wprawdzie zostały trochę zmodyfikowane przez pana
senatora, ale jeśli chodzi o istotę, są to wszystkie te poprawki, nad którymi już dysku-
towaliśmy. Nową poprawką, ale także przedstawioną bardzo dokładnie na posiedzeniu
plenarnym, jest poprawka senatora Rulewskiego.

Proponowałbym, abyśmy rozpatrzyli najpierw wniosek najdalej idący, a więc
wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. Jeżeli ten wniosek nie otrzyma poparcia
większości naszej komisji, to będziemy rozpatrywali poprawki, które zostały zgłoszone
na posiedzeniu plenarnym.

Witam panów ministrów – pana ministra finansów oraz pana ministra obrony
narodowej – którzy są naszymi gośćmi i w razie potrzeby będą uzupełniali i wyjaśniali
wątpliwości związane z tą ustawą.

Czy jest zgoda co do takiego sposobu procedowania?
(Głos z sali: Tak.)
Jest, nie ma głosów sprzeciwu.
W takim razie przystępujemy do głosowania.
Kto jest za przyjęciem ustawy bez poprawek…
Aha, jeszcze pytanie do ministra. Czy minister, po zapoznaniu się z tymi po-

prawkami, które zostały zgłoszone na posiedzeniu plenarnym, rekomenduje któryś
z wniosków? Zapytam w ten sposób.
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Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Dariusz Daniluk:

Pierwszy – o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Dziękuję bardzo.
W takim razie przystępujemy do głosowania.
Kto jest za przyjęciem ustawy bez poprawek? (4)
Kto jest przeciw? (2)
Kto się wstrzymał? (0)
Tak więc ustawa dostała rekomendację komisji, która jest za przyjęciem ustawy

bez poprawek. Były dwa głosy przeciwne i cztery głosy popierające ten wniosek.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Wniosek mniejszości – senator Dobkowski i senator Karczewski.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Wszystkie wnioski. Czyli także pana Rulewskiego, tak? Dobrze.
Sprawozdawcą mniejszości będzie senator Dobkowski, a ja przedstawię wnio-

sek większości komisji, jeżeli jest zgoda. Czy jest zgoda w tej sprawie?
(Głos z sali: Jest zgoda.)
Dziękuję bardzo.
Dziękuję panom ministrom, dziękuję senatorom.
Zamykam posiedzenie komisji…
Chciałbym jeszcze poinformować członków naszej komisji, że prawdopodobnie

jutro rano, o godzinie 8.15 będzie posiedzenie komisji w sprawie ustaw przyjętych
przez Sejm. To są ustawy...

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Jutro rano, 8.15 – ustawa akcyzowa i ustawa o VAT. To są nieduże ustawy, ale

dość istotne, i jest prośba ze strony Ministerstwa Finansów, abyśmy jeszcze na tym
posiedzeniu plenarnym je rozpatrzyli. Ale wszystko będzie oczywiście zależało od te-
go, czy te ustawy zostaną wprowadzone do porządku obrad na początku posiedzenia.
Możliwe jednak, że będzie ono miało trochę inny przebieg. Tak więc wstępnie zapra-
szam panów i proszę o obecność na posiedzeniu komisji jutro o godzinie 8.15, ale
o tym zostaniecie państwo poinformowani w odpowiedni sposób, czyli poprzez SMS.

Dziękuję bardzo pani mecenas.
Zamykam posiedzenie.
Dziękuję bardzo.

(Koniec posiedzenia o godzinie 20 minut 06)
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